
الصليييةالحوكأتريخفىلرامسات

ل!ابخماعمنمالمش!إتجمنيررلملماا

ا!يبية!محصرارُولحت

به!ؤصى

!سَ!جمرالو!اشض

موسطي!عمورتاررلخطرس

طىعنرص5َ-بهاسيَالزراءعِهَ

9891

اباصةِاِفىءرا

شسل!سزيرحَ!ئا-،
ها.3868تعرضن!
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ال!سيةالحوكأتاريخف!طرأسك

(3)

رابخماعمنمالمتجترتارلملماا

لصّلمديَةافىعيرارُو!ت

!!وَص

!حجمرالو!ا-محَم!

الومطىالعصورتاريخهدرسي

الدسكفرصءَ-يهاسمَائزراءعِهَ

9891

باصةِافىمةواش

مىصلدءَصرضبئاء،

3*".،"،-!رلخكل
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الموضوعيةبينا!سلاميةالامةتاريخ"لمؤنمرقدمالبحثهذا

الجامماتاذ!ادورابطةالزقازيق!بيامضببنباقماون"والتحيز

.ام989اكتوبر.الإسلاصة
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ا!دلووخيآضضجمزا

،(عْروراالاالدث!يطاثععدهمزماويمئب!ميصهم))

ال!ظيم(الله)صدق

(?)."6النسا
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جمقكهة

ال!حركةتاريخفىالهامةالجوانبأ!دالموخوعهذايتناول

اطماعوراءهاخفىبدابتهامنذإينىبطادع.اتسمتالتىالصلييية

الاوروبىا!غربا،جاذبمن4إلتبشيربالمحاولاتوهذه.عديدةأخرى

الاسلامى،الثسرقكتن!ةمحاونةأدقبم!شأو،الممسيحبلةلنثصر

غسرالثانىالقررفىفردية5حاولاتس!قتيابلفجاةتظهرلم

بعضبقياممنطهاشكلااتخذنتثماهجرىإإلسادس/الميلادى

الفرنهسسكانجحاعتى!ئلالعملهذافىتخص!-د-،الرهانيةالجماعات

فىتشحهاا!حاولابئهذهوراءالبابوبةووقفت.والدومنيكان

وفشل.جه!9-مناي!يةالهالحركةأصابمالتحويضمنهامح!اولة

أوروبافهممدىتناولمناطالأبداحأولاتاهذهتناولوقبل

لانمتعصباحَانانهأ"حقيقيافهماذشككانوهل،الاسلامىللدين

حيثالذنجشيريةرمحاولادهمألدعاةإهؤلاء2على"ينحكدم!سموفذلك

الحنيف.الاسلامىثياالدكأكمءنيكونونماأبعدكانوا

وبخاصةالفرديةألم!ولاتهذهعلىنركزسوتفانناوبداية

المحاولاتهذهصالاشاراتواغلب،المياإدقعشرالثانىالقرنفى

حذرعلىنحَوناندجبفانناهن!ارمناصغربيةإالمصادرلناأوردتها

وفى.شحيزاوتحصبدونألحق!قة11ْالوصوقلمحاولةنتاولثاغد

،الموضوعهذاتناولطالمعرببةباللغةكلتابأوبحنتهيظهرفار-لمالواقع



-*01-

فبماتناول)1(بلدوينلمارشالمقانهّظهرتفقدالاخرىباللغاتاما

الفرنسسكاننشاطءلىخاصةبصفةامرنيالشرقالىالارساليات

.كذللطالميلاديينعثسوالوابعكمراثاسئاالقرنينفىوالدوضي!ن

االعلاقابمِنوالأرسالية"تناولفدهابيةز)الصلبكيدأرعانلبنيامينأسةهر

ألاندلسأوافريقيةشمادفىسواءوالارسالياتالصليييةالفكرة

بعضنأقشتوقد.)2(الشمامبلادى8أوالمتو-طالبحرحوضي!و

اليحث.هذا!مفحاتمدىعلىأودهاالئىالئفاط

المسلصن،معألمداركاثناءالتبشيريةالمحاولاتهذهوعالج!ت

والامراءالحكاممعوأ-يراالاطفالاوكذلثالمسلمينالمبيدبينثم

معالمصاركثiدورالمرتدينلهؤلاءكانهلوأخيرا.الممسلمين

.المحاولاتهذه!جاهالمسل!ي!نفعلوردالمسلمين

ام989سبتمبرالاسكندرية

والسدادالتوفيقأسالهواللة

الوهابعبداحسن/دخور

)1(

)2(

and!طأ!كأْلنast in the!كمههكلء؟لأش.M Baldwin. Missi

5Historyل!!! of th(.كل)رو،لم!اes, in!ع*4!لا،اهكلةص

5.5 Vol.,5 Philadelphia,8591 .p452 if!م!
Approaches!5مع.B .Z Kedar, Crusade and Mission, Eur

,1Muslims؟88. Princeton!س!to
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صو،اممتفدأمهحيثمنكاحدجثالارسمالمية،م!ظلعيضبر

ا(لمسلمينءغيربينالكاثوليكيةنشرهماولاتعلىفقطيقتصرلأا

الكنيستينبيغاالتو!ومماولاتال!راتبمضفىشملاوانما

فىبينهما!تإتىإالمحَبرىالديفيةالمقطيمةبمدوالغربيةاالثمرقية

تتتاولسوفالبحثهذاصفحاتمد!علىانناغير.ام540عام

الاسلأمىوبخاصقىافثسرقجرتلكللكةالتىالفرديةالمحاولاتهذه

.الهجرىالسادسبرالممِلادىضشرئثانىالقرنفىأالثمامبلاد

البعضيح!ا!لوالتى-المحاولاتهذهدرأسةفىالخوضوقبل

هرفطه!لنالأب!د-)ا!الميلادىال!ممابعالقرناوأسطالىارجاعها

/الميلاررىعشبرإحادى1القرنفىالاسازمىللدينأوربافهممدى

سوتوالمذى،ألصليييةالحبروبقيام!قبيىوذلكأ"لهجرىالخأمس

اثهالميكيدارويشيو.الدعا؟ة4هؤلابخنصاثقاانطباعالنايعطى

W

!تى

بطريركووقيرساقىالمم(92)ىنيعبىر!بوننطىأئررخلمث!ار

ربما-اشرحزو!رالعربىللننعمماصر!لأعتواف!،الاسكن!وية

وبقعصمنمرقاأالبيزنطىألامبرالظوربنةزو.ابم-064ع.عامش

هذهتمامالستبصبصلرولكن"لمالسيحيةفىبالمحخودلاقنامها!عاص

اثوقسلقمحتشالمتفكيؤالعن!ان!قفتدNauنوااما.للرواية

فتاة/كارسمالرفلثالهميحيةاليأءث!شضسهالرسوِلتحول!اراد

ج!جردلمسلمتالتىللصطيةماريةبيُنالكاتلب!اوخلعا.قبطية

!!هظر:.ويال!لاحالصلإةعليهالرسبوأ6برنزوجهاالمينةالىوصولها

،8!\لاقاهرة،حعيدابرفريدمحمدننمريب5لم!ر!عربفتح

الربية،لة!حهِتاريخ:سالمدنمربِزعبذالسيد،126ص

5ص،هلا"4الاسكنحوية % TT:وكنلك

،كعص!"هاح8.04!؟8



--+ص!-ي!13-

مْىأكئر.،وخننؤحاا!بحالالس!لأميةللمعتقداتالاؤروبى"-.إلقهم

ألرأ!ىاهذافانالمحقيقةوفى.)2("ا:دىالمبعتنرالحادىايلقرن

اذاالل!6الضهم5رزاْنرىعندماو،لكالصوابعنتمياماييمد

خالقرنمذاعنالسابقةبالمفتهرةذلمكمقارنةيقصدكان

الميلادىضشرإحادىاالقرنمنتصفةءىاثسارةأولوربت

Raoulجلبرراؤلإدىايرهـ--الرسمولعن Glaberناذكرحيث

يسمىمتىفىريعتقدونوالمهـسيحييناليهودالانبياءيعلمونالمسلمين

الشعراءاحدأثسارالفترةنفسوقى.)-حر2(محمدعندهم

مدينةعلىموا!نيهبانتصاريحتفللهكصيدةفىالمجهولمينالبي!ازنة

الثالوثفىيعتةدلاإكب!دإ!ءامحمدانهـ،ام/870048عامحمأابهدية

اناسطاسالنلاندولفالنازمن)1(وعلىا!يخمالربنفسههويسوعأوأن

sian Landulpian!!الاستثمهادمثلالاسلامغائدلبحضاثطركممأثم

048!/عام"فىؤزويلةالمهديةعلىبالاغارةوالجذو:ةالبيازنة!قام)2(

مقاتلالفثلأثينعليهاسفينةثلاثمائةمنمكو-/باسطولم8701

وأشار"الحملةهذىفىالمسلمين.مزيمةاس!بعذارى.ابنويعثد

الايشرفلمالاثبرابناط،افينتينمهاجمةالىخلثونوابنهو

4عامذى؟ذدكزويلةمهاجمةالى A!N،اخرشرطااةمافولكنه

.،السبىمنحووهماجميعرد"هوعحهمالصلخمروطالى

الانطس)خبارفىالمغربالبيار:اشاكشىطثْشلىابن:انظرللمزيد

وثيوان)ئعبر:لخوثابن،103ص،0891ت9بير،\ب،والمغرب

1ديررت،اب3والخبرالمبتدأ OtAT،!ص25قالساشالمجل

TA''،7891،بيروت،!ب،ال!تاريخفىاثكاص؟الأثيرابنلا.

-52،اشكبيرالمغرب:سالمالعزيزعبدالسيد،147ص،ب8

.6ث!ي!675ص،6691إلثأمرة-،الاسلامىالضر
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قصدغيرأودق!عناساءانهالا،المصنمينبينلموالتراحمالمعركةفى

دخولمِعندالمؤمنبنلمبادداللهاعدهاالتىالعيناالحورضمةفهم-

صورةقئسويهلمحاولةالجنسيةبالملذ)تمثليثةالجنةانفذكر.الجنة

.)3(المتعهذهرراءيجرونوانهمالمهـشمين

تشمبيههفيحاولون(ؤ-،!إللرسولاطؤرخينلاءهؤكراهيةومرداد

فيقول--ذلكبرمءمنوهو-السلاماديهعيمسىمعيفعلونهبما

عننقلاآخرويزبم.)علط(محمدنيحبدهالمسميناناحدهم

صورةفىتمثلإشيطان1أن-وبقاناكذباتدعى-اسبانيةرواية

المسيحيمِنلىمدارسفىسمعهمااكل!()اسلرسولونقلجبروِلالملاك

)4(.الاوثانعبادةوتركاللهلمبادةويدعوهمالعرببينبهيبشرلكى

التغيربحضيح!دثالميلادىعشرانثانىالقرناوائلوفى

امحروبخىاةِربمض!لدىلاسلامباعنا؟وهـوععلوم!ات!النسبى

محمدايعتبرونلاصلمينألم!اننوجانى:جويبرتفيشير.االصليبية

)3(

)4(

p.Kedar,op(يع85.1

انتالواالخينكفرلقد"ذلكعلىرد)امائدةسورةفىاللهيقول

ناارادانشنبثااللهاكعنيملك!نةلكأبم5ابنالمسيح!الله

ملكودلْهجميه-!اا،رض1فىومنوإمهمريمابنالمسيحيهاك

شىء"كلعئىواللهيشاءمايظتبينهما!ماوالارضالسموات

اناقراناهذاكانؤما-يونسسورةرفى.)17(أية،قدير

الكتاب؟تةصيلي!يهبينالذىتصثيقفىلكناللهثونمنينترى

(.TV)اية،إلطلمينربمنفيهريبلا



-،"،-

اضالططريثهعقتمرجلوانما،اليعضيعتقدكما،أله)!إ(

.)5،الاليةالتعاليم

مثلخر3مؤرخافنجد،طويلايستمرالأالتغيرهذأأنغير

وعأشالإولىالصليييةالحملةفىتسأركوالذى،ثسارتردىفوشيه

عنداعتادواالمسلصنانيشير،اششامبلاَدفيقرنربعمنالأثر

حدعلىوذلك،محمدباشبممقامصوثنصلالهفمإداءاالصخرةقبة

ت!لهفنما6ثميعلىاالروايةهذهدلتواق"باللهواالعياذزصه

.1()بالوخنيةاتهامهومحاولمةالاسلام"ن!دالاجمىالتحصبعلى

حوالىأسشرقفىولدوالذىُالصورىوليمالمؤرخروايةأما

تقطرسمافهى،المسبحى!الدينرجالمنوأصبحأم.ع!اعأم

يصقخدملماتيفكزكيدارإنص،لركموعلى.لدسلاموكر.اية

،المرأ!فنكأقألا)!(لل!ملصنالاشلرةعتد!عكههالموئتلمررلفعا

الخطاببنعكهِك!ميدناعنتمدثذ!ندما.المصوابكأقماهاييد

هرظ!وطيقااصرومانىالامبراطورعهدفى!زيقولغهاللهرضى

المضرةمحمدمذاهب!هتم!ذالشرقيةاياتوالرثالمقدإبىللمؤرخين

ابناءأولهوومذأفىالف؟قفىهـاسخةامAtعلىلمهاتحصلان

15(

)1(

،7(

Guibertاكأكم!اول!كأ،ك!ة!!6ل! de Nogcut

.ث!.عكه،4.مرا1.

Fuldaحح!"هكلع!ءول34نيلرسofول!ن!*+4وو،oخلعم!؟ of

م!لل!كعهكاه،!اح!691،ومأ+كهلأ"؟2*

98،p4هKedar, op. i
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!وخامالربمنرسولباثهأدعىك!باىوالذ-بالثهالحياذو-الث!يطان

مارسرعان.العربجزيرةثمبهوخاصةالشرقاراضى8باكوا

خلفاؤهنليهاقام"تىالاقاررموإختركلتالسامةالبذرةمذهانتنسرت

منبدلاوذلكأنخاطثةمعتقداتهلنشروالقوةالسيفباسقدخدام

ه!"،كاواالتبشيرالوظاسَخداما

انتنسارهبمسببالاسلاَمعلىالمؤره!ا*!مدىبجلاءويتضح

اتهامويحأول،ا!شرقيةالرومانيةإلامبراطرريةأراخىفىالسريع

منكنيريمررهاالتىالروايةوهى-ألسيفبحدانتنسرانهالإسلام

ذلك.ضنديكونماأبعدوص-اليومالمستش!رقين

فلمالمملوماتهذهمنهااستقى!ذكرانهالؤىمصادردعناما

عنالرسولغاض4ب!استضحدثانهآخرموضعفىوبشير،لنايوضحها

الشرقييبنالامراءاعمطل"ب-حىنهمؤلففىا!()

iه!صلافل!دصفم!صاه"،"(.

لدى)عل!(والرسو!ا!سأ،معنالخاطئةالافكأرهذهونئ!متمر

وجودهماعىظامم!ائةكنام!رمرورعنألرغمعلىالغربيوناولمنك

المقدسبيتطبطريرثمنم،012بمامبذاريخإةرساففى.الشرقفى

)81

)9(

yشهمهلأ*م!أ of Deeds doث!لأ+ول!زولf*م!نلك

2.")م!-.61 vol., New york, ,4391 vol. ,1 p!ءمح،

مكتبةلىمضهـ،قرنحتىموجودةااتقيلأإخكلطةأصهكلانت

فلك.بصفقتانهاضبر،انحلتراةى.يمكع!؟ولالبانالقديس

Introduمهض!o!للأ**8حكهلأ.!مك!-7؟:انظر



--لأَ،الم9--

المسلمينانفيهاذكر(ام216-8؟11)الثاكانوسنتالباباالى

المسيحيونيفحلكما،Magomcthمحمدرب!ويحبدوايوميايزورون

بينيفرقانيمستطيعلاهناوهو.لم.1(كنائ!ممفىالممسيحبعبادة

رسولهوطاعةوجلءشدلّهالمبادةلاداءللمسجدالممسلمينذهاب

نفسمهعننفىالذىالمسيحوعبادةبانئهالثمراقوبين،بهوالاقتداء

.)1!(الكريم2نالقرفىوردكماهذا

منعديدةنقاهالىأشارفقدبادنبورناوفاوليفراما

لفالكريمن7القروإقعمن.أس!لامإعليهالمسيحَاالسيدْمحجزات

باذنكله؟ذلكللاعمىائبصرواعادةالابر!!وثسفاءالموتىاحياء

حياصعدوانهآدئهحإنهونين!لانالمسلهانيضيف،)12(الله

بالطبيحقينافالاغرأووموتهبالامهيعترفونلاولكنهم،السماءالى

.)13(الثالوتو

الاسلامموقفعنينقلهنيمامنصفالناناوليفربذلكاكتفىولو

)01(095:04،Kedar, op. ci

172)يةالنساءسورةان!رل!لكإسلاماكأيهالمسيحالسيدنفىعن)11(

ذاوالشكوعلىعليكتمتىاكرمريمابنيايمسىاللهقالاذ5)12(

الكتابعئمتكوأذ3ولوالمهدفىانناصنكئمالق!سبروح(ي!تك

بافنىالطيركهيث،إطيناصفخلقةواذوالانرجلوالتوراةوالحكمة

واذبافنىوالأبرصا،حَمهوتبرىءبافنىسطببرافتكوننجهافتنفخ

بالبينياتجئلَهماذعنكاسر)ئب!،بنىكنفتواذبافنىالموتىتخرج

.011الماثدة.،مبينسحرالاهذاانكفرواالخينفقال"

pture،5.,05.37لأ)13(3 Damietta, ppس!!فآ,Oliverof Padenborn
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المؤرخبنغيةضلشانهولكنه،ال!لامعليهالمم!يحالسمدمن

بانهمالمسل!نيتهملكىالم!!ىا!تعصبيدض!4ال!غربيين

حرو!طىمملمينمعليهم!نقالطيصحولاهراطقحة

باف()صنا!4!لاّاسسوا،اضنالمابقةوايةاانفم!!يكررثم.)14(قوله

أحديدعلىبالعربيةكتابتهاتمتالتىمنالنسيطاناوامرهتلقى

.)5؟،سرجيوسالمممىالرصان

وعنالاسلأمىالدينىنأوروبامحلوماتاقالامروخلاصة

جانبمنالاعمىالتع!بويمتريهاصادقةتكنلم!ك!!الرسول

هذهانفيفولطبذ!كبخلدوينمارشالطفويحت.المؤرخينهؤلاء

دقيقةوغيركافيةتكنلمالاسلامتنللغربيينالمتاحةالمحلومات

اغرنافىاستمرتالرىالافكار؟خسوءى،اسبانبامنمعظمهاوأتى

.)6؟!الميلادىغسرالثالث

التبشيرية.المحاولاتمذهتناولقبلهفهامتساؤلويظهر

تحسويلالصامييةالحروبهدفظنمد.هووالمقحليلبالدراسة

كانتمهماانهبقولههذا!كللىبراوراسكاتبير!؟ل!صيحيةالمسل!ن

لبمالئمرقفىاسعسميببينفانالأولىالصليبيةالحملةايدلوجية

المحارلاتهذهالىظرناةادااما.!بشيريةمؤسسةطلقايصبحوا

)4؟(ك!؟

ولكناللهثونمنيفترىانالقرانهمالآ،توما"وجلعزاللهيقول)59(

."العالمينش-منفيه؟يبل!ثكتا!؟ت!نليليهبينالذىتصيق

V)53لونممو،

theهـه!ة.ه161945( Eأ!Baldwin, Missions
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محاولاتحتىبل،اليهوداوألممسلمينبينسواءاإتب!شيرا!ردية

روما،معالوحدةمننوعلايجادالشرقبينالممسيحبينمعالتوفيق

Rاافضلفىالمجيبينفان Jالمحاولاتبهذ،سثكترئينيكونوالملات،

.)17(يحارضوئهاكاةواعدبدةأخرىحالاتفىيل

كليرمونمؤتمرفهـ!انثانىاربأنالباباخعكبةفاتأخرقنهاحيةومن

هوالصليييةاالحرولان3الهدفانالىا!سماتثسرلمام590عام

)18(.المقدسببتعاىالاستيلاءكانوانماللمسميح!يةالمسل!نتحويل

اإلديناهـرجالاإبابويةامنإصادرةاالر.معيةالخطاباتفانكذللُ

اشجماعاتهذهمنأياةإنكذ)ك،الهدفهذاالىتشرلمالمدسيحين

الاسبتاريةكانتسواءالشرقفىتاس!تاالتىالعس!هـيةالرهانية

لقيامشروطأيةءلى"بنودهاشسملدمالتيوتوناوالداويةأو

.)16(يحيةبالمسهالتبشيربمهمةاعضائها

)17(021.J.Prayer, Crusader Instiutions, Oxford,0891 p

أنظر؟الخطبةمذهفىوردمامناقشةعن181(

،.J La Monte, Crusade and Jihad, in The Arab Heriae

891;-158.Faris,New Jersey,,6491 ppول..byNلهه.

95.--58.Kedar,op: cit." pp

الفرسانجماعة:خميسابراهيم:أنظر(الجمامماتهذهقيامعن)91(

،08921الاس!!د-بة،بعدنثشرلمصاجسهتي!رسالة،الداويةْ

رسالة،الاسبتاريةالفرسانجماعةتارنجخ؟"حذاوىمصحص

الوهابعبدحسات،8391ألاسكنحرية.بعدتنشرلمماجستير

!891الاسكنضية،احثسةالاراضىفىاالتيوتونالفرسانتاريخ

http://al-maktabeh.com
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فيغالبيتهاوردتفقدانتبشبريةاحامحاولاتالقاليةالامثلةاما

ةسلمولانتاولمهاعندحذرعلىند-كأنيبظ،مماالمصادرْالغربية

هـعا!لقارتاتوعملالتاكدنجعدالاوهاحهلاوقفيهاجاءبماتماما

قائدمروانبن،احمدموففحول!التلأفوبدور.الاخرىالمص!ادر

فىبوهمندالصليبىلا:ميرتسليمهاءلىوافقالذىانطاكيةقل!حة

شارتراوفيوفوشبها"لمجهرلالمؤرخرينسير،194!لمام890عام

ذلك)02(علىوافقواإنذتنحعرجالها!مد.يحيةاالتحولعلىوافقانه

كماالمجهولفالمؤرخ.الاثسارة!ذهءفا.ضندالتوقفمنلنا.ولابد

J.فرانسج.يقول Franceوهو،)!2(اننورمانباعمال!محَان

روايتهفانفوث!هيهأما،بوهمندثأنأعلاءفىيرغبثسكبدون

وبهـالتالىبلدوينجيشمعالرها!ىآنداكوجودهبسببالدقةينقصها

ناكما.4لانطكبإنصلببيينحصااكألأ*حدإتعياناشاهدايكنلم

منا!رغمعنىالمسالةهذهالىينممرامالمنجتفأريموندالمؤرخ

أيعديماابنأنغير.ارزطاكيةأماماص!؟ىاالجيشمعوجوده

وأمنوهمعهو"تمروانبنأ!مدسمراحا!قهِالصليبيينانيذكر

دارفىوانزلوه463!ئسعباتءنائثانىالاحدفىلهموسلمها

اعمالالمىبوصلي!م،قمعهموسير-وااص!سإبهواطلقوابانمطاكية

)03(

)21(

,by.RosalinHill-كل;GestaFrancorum Hierosolimitanorum

.72.London ,3391 p

,ade،.ص in Byzantion .t *XزThe Crisis of the First cru.

--.277.0791":
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مروانبقإهمدغبنجيلماا،لثهبنبطبمايذيانِ.غ!ر(vy)حلب

كنادحا،ق،اصحابهبقيةدينبانطاكيةدا،فىلهالصبييييِننانزال

يشرلماالعديماببن،في،يتنصرهتماماةجزمابئنستحليبملاايضا

صراحه.ذلكالمح!

اكعساوفوألبرتالصنجيلىريموندروايتأأيضاوتخالف

الصليعي!ةألحبما"اثناءالاسلاَمعنارت!الذىالاتراكأحدحوله

وقامذلكفىالفضللهكانبوه!دأنالاولفيشير.الأولى

انطاكيةسقوطقبلضصرانهانىفيشيرالاخراما،اسمهباعطاث

يخططالافانهماالوقتنفسوفى8اخضاصافىدوراولعب

فىانطاكيةطسمفِفىبخيانتهاسهمالذىالارمينىفيروزبشخص

(..v')ام"/194ء890عامفىالصايبيينق!ضة

مماولاتفيالاوإىالصفل!يةاسحطةااثنإءجدثم!أمثل!ررمين

ريمونجىا!ا!هرلا!رخةأثسار،ا!ارلطاثن!ءبابقوةالمدبيحيةفيض

فىمشتك-ود!الق!طفينالمعسفميبن!ير24!!ه!"ءلم"جمل!بملِيه

67II-5191ثمشقةطبتاربخمنالحتبزلبه:الحليم)بن)22( W

؟موإن!إ!تنصرالىيشرفلماسقلانسىابنااما2050ص

ت!يخفيلءقلخهاأئىلجا!وا،انفايمةهـصكاندفقطاشاروفما

.922"صأ"!ا

هه".لة!0؟15،،نجح!6)23(

ليموسدنئبنازسايضاويعرت؟فرنسانىمقاطعةعلي!هميةاكلي!،y)؟

http://al-maktabeh.com
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ؤقق/فراحلأيطلقكإلهالممنوالموث!المشيحةصيئانمة!9يولير

أخرئرؤايُةالعديماينويروى.)25(القمكلمصيراهفانلىفضها

صحتهاام294:مباقفىخرج!اأسفرنجعامنجماعةأنمفادها

المعرةعلىالنعمانمعرةونصأرىمنس!دأهلمعزحفوا194ءلم

منمسم!بينوالتقوأانيهصحلباعئوجمنجأنبموصلوقامالوها،

رجل،ألفعنزائدفىتمهافقمكل،دخهنيالرجالةوبقىالفرنجفانهزم

رفضبجلاءويتضح.161(الفحمانم!رةالىالرووسوحملت

.الشهادةارالنصرفافاالامتتساشمأوالمسيحيةالاهالى

ألصليييةحملتهمهدفانقدسييتتجاهو!ههمالصليبيوني!

حصارأثناءوفى.وانصاكيةانرهاعنىالأستيلاءفىنجحواا"نبحد

البرتذكر،2954شعبان/م9901بوليوفىللقدسالصليييين

آخرءدؤمعهالحطةقاد؟أحدبورجدىبلدهـمنىااناكعواوخه

وصعالذىالممسلميئا!نبلاءأحدىفىيحيةالمفصضواالامراءمن

اقغاعهفىفشلواانوبعدباستجوابهوقاهوا،أصهمفى

بينهاالئلأرةقىفكانالمعركةحذهتارفياماةu0moمنحا

أنطاكيةضكلقجنوبعنستلوتقع.م8!.1يولميو-14117

Peter,!4ه،ورز+:انظو.النعهانمعرةمنبالقرب Tudebode

!*أء!نلأ"وا"74."22ه:ة.هـ،3

,ibidهـ.."0263()ا cf also: Kedar, op. cit

ة.ت!1ضةكطج!زبه؟:"!يدافي1"الآ
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بيتابراجاحد-داودبرجامامرأسهبقطعقاموابالمسميحية

.)27(المقدس

يكنلموالذى-اكساوفألبم!تنْؤاينقلهاالتىالروايةهذه

عيانوشاهدأخرمؤرخروا،مامعاحداثهاتخننا!-لهاعياناشاهدا

الممسلمونأرس!القدسححساراثناءانهفيذكر.تيدبودهبطرسهو

فتمبالصليبيبنإنْخاصةالالاتعلى3!للتجمماجواسيس!هماحد

مجيئهسبمتعن-مذرجمطريقعن-اسهاسؤوتم"عليهإقبضا

فاخذه.بهمالخاصةالحصرأَلاتيعلماناراد+بانهعليهمفرد

داخلاضائهاحاولين8منجنيقفىووضعوهضيدوهوالصليييون

يتمزقسوفلانهخبلاو-ة5يحَونذلك-وفاتوجدواولكنهمالقدس

.)8-(بدإتأهأيسقطانقبلاربا

الا،هذهالجاسوسبروايةبطرسانخرادمنالرغموعلى

معولكن،المستمالاميرذلكعنتألبرروايةنفسكانهاتبدوانها

ننسريحاوشونأالحملقادذنججعلاسيهاالمتضخيممننوحاضفاء

أوروبا.فىندرهممنيرفغمماالميسيحبة

الىفيشير،ألمبرتايةبررللاخذبميلانهيبدوكيدارانغير

المحاصرربئ،البههِلاحدخطابوجودنجسبب،نغفلهاألايجباننا

بعدا؟ىا-394!لمابمْ..أعامرىتاريخهويرجع،الاولىللحطة

(TV)

(TA)

946.,mitana;P؟Albert 'd Aix, Historia Hierosol

1174:"05Peter, op. o

http://al-maktabeh.com
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الىالخطابمؤلفويشير-االقدسمنسقوطفقطواحدعام

ارادتهبمحضيقبلهالأىبالممسيحيةاقناعه"ح!اولواالصليبيينان

مسيحياكاهناأصبحكيفلهمقالودكنه،طييةبمعاطةووعدوه

وهم(اليهوديقصد)جانبكمأمانفىواترث"نصرانياكاهنا"

الرنجمعلىانه،مؤلفهويضيف)93(،(باهظةمبا!علىانفقواالذين

المعميحية.اقبلواالبهودالاسرىبحضفانذلكمن

الشخصذللظانعلىتدلاتخطابهذالهجةفانالواقعوفى

لذلك،الثمنيربدكانولفنهدلمسيحيةالت!وا!فىيرغبكاناليهودى

مب!الغع!اانفقو(إلميهـودأى)وهم،)قولهمنهذاو!ح

واليهودهوباستطاعتهك!انهل،أخرىنماحيهْومن."باهظة

القدسسكانلجميعحدئْفالتىوعةالممالمذبحةهذهبعدشىءفعل

اقتحابمعند-يهود.أومسيحبينأومسلمينكأنواسواء-

جميعذنكغىأفاختوقد.ام990عامفىللقدسالضليبيين

.4ضرقباوغربيةمنالمصادر

التىالفرديةالحالات3بهذاباحثينإاهتماممنالرغموعلى

لممن!اياانالا،المرتدينبعضن6الغربب"المصادرفىوردت

،وتشرهالقا!رةبجنيزةالمخاصةالوثائقنىالخطابهذأعلىعثر)!2(

نشرهباففرنسيةلهترجمةوتوجد.بالعبريةأخرخطابمعجويتين

Orient"فىْكاهنكلود et Occidenا,C.Cahen

25-224:autemps des Croisides, Paris,,8391 pp



3--!ا

علىالمشتركةالمليليةالبيزن!ايةالحملةاثذا"حدثماالىينسيروا

الاجراطوربقيادءوكانتث!هه/أء3uلمعامفىالشامبلاد

.)،3((ا!143-1118ؤ!ومنين،غاالبيزنطى

بحصنمرتحلبلمدينةعلىاسقواتطذهزحفاثناءففى

وبعد.ء532رجب52/م3811ابريل!8فىوذ/لد31()عةابز

منتوثقواانبعداستسليمإاهلهقررايامسبمةحوالىدامحصار

باهلهغدرواولكن!هم.رالايمأنمودبال!والبيزنطيينالصليييينمن

اربعمائهنقديرغيرهم؟الفصدمنوجهاعةبزاعةكلاضىوتفصرلأ

.)32(ألمنفس

قاضىتدنلمالحادثةعذهعنالا-،ثىميةالمصادراشارةوفى

حتىوذلكاتقيةامبدأاسصخدمانهالارجحوعلى،معهومنالمدنية

سوارالدين،سيهانذلكعلىوالدليل.)3(الم!ازقهذامنيتخلص

ص!حى

)03(5 Cbktonide, The First andأ!خلاثرdnoceSAnonymous

Crusades, Journal of The Royal Asiatic Society, London

pp.278,،.!يفة)41 -;97 William of Tyre3391ى,

151-!و:59: pp

(3)lانظر:،وحب،منببمبينبطان-ادقتىحلباعمالمقبلدة

.904ص1ص،إلبلدأنمعجم؟الحموىياقوت

)خانل:الافجر!قة416ص،ثمشمقتاريعفيل:التلانصىابن)33"

الحسلب،!بدة:الع!يم)بن،935ص.جه،التاري!خفى

*588ص

من*ايمانهبعدمنباللهكفرمن"الفريم1االقإفىالمبدأهذاورد)+(

http://al-maktabeh.com
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تركهمالذ!نَثزاعةاصزىسراحاطلاةتمنتمكنابتكينابخن

الواقعوفى.)34(طبعلى،جف!اث!ناءوراءهمالبيزنطيون

خىاصالصنيبيةالمصادرلاستغلعت،تصرأخيتهمعلىاشتمروااوانم

االتىالسابقةالفر.ديةالحالاتهدهمنبدلاوإهلهبخالاشلاماضنسنيعا

قضخمها.أقؤتماولىلهاتدد

،المحاركاثناءالفوةطريقعنالمسيحيةنشرمحاولاتوبخلاف

34(

غضبنط!همصحرابالكضشوحمنولكغبالأيمانَمصئنو!لبهاكره

عباسابنلناويروى.)6ء\،النحل،عظيمعذابولهم/ا!لهمن

كثيرابنوي!ر.ياسربنعمارنىحَانتالايخةهذهنزولسببان

ابنا،يوالىاتنهيجوزالكفرعرأ.غرهاىالايةلهذهشرحهفى

وكللك،يقعلعنهاللهر!ىبلالكانكمايابىأنلهويجوز،ل!هجته

الكذا-مسليمةحاولعندماالإنصارىزيدحبيصبن"الجليلالصحابي

الممطغيثبتاانوالاونىوالافضلرسولبانشهالشهادةعلى)جباره

عسماكربن؟لحافظترجمةفىرردكما.؟تلهلىافضىولوثينهعلى

ولكنهالرومءلثمعانسهمىحذافةبنلهإ"عبدالطيلالصحابىعن

وعخدما.لاقاهاالقىالمختافةالتعنيبوسه؟ئاتمنالرغغعلىأبى

كائ!"8موالنضرانيةعليهعرضفمضإنهالروه!ملك)عت!دبكي

نايرغب.كات،واحدةنفسالهلان!بكىبانهعليهردانهغير

!ىاكطثذابفياتئبن!شاخ!مذ،!يغمعوةككبح!لهيكون

محمدوث!حتبقأخصاش:كخبرابنتفسيرمختصر:انظؤ.الله

.!34-348!س،الثانىالمجلد،8191ببروءت،الصابونىعلى

ا!م!ر:العيمابن،416ص،السابقا"لمصد؟:الفلانسى)بن.

بر588ص،السابق
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بينوذلكبهاللتبشيرآخرمجالاصتضدابمالصليبيينبحضحاوله

.فح!،بقواني!مملكةحريقهمعلىحصولهممقابلفىالمسلمينالعبيد

ظىيحصللل!سبحبيةيدخولإلذىالمسلمالعبدكانالمقدسبيت

استولىغدماالصل!بيةاحملةااثذاءحإثما*لكومثال.)35(حريته

،ام391يوليوفىعحَاعلىإوغسفسقوفيليبالاسدقلبريتش!ارد

للمميحيه.القحولضالراضَبينالم!ل!نالعبيدسواحباطلاقأمرا

فامر،الايوبىالدينصملاحالى-لكعنكربالفرارسارعواودختهم

--ْ.1؟كأ(المسبحيةالىجددعبيدتحويلبمدماركان

بالحصولالمرتتينللعبيدالظنونىالرقمذامنالرغمولحه

وأعلمانيينلأ،نواسواء-إلصليبييناسادةاأنالاا،حريتهمعلى

انهمبل،إكمخسارةمنذللًيسببهلماالتحوا!ه!أصمنعوادينيين

فمصلحتهمدلالتهلذلكانثسكولا"عملهمأداءعنالدعاةعرقلوا

هذهلاخفاءالدينفيهاستغنو!الذىالوقتفىعليهمغلبتالمادية

(ام241-9122)التاسعجريحورىالباباوحاول.المطامع

جريولدالىم2379يولبو38فىارسلهخطابفىالمسالةهذهفغالجة

الحسكريةانرجمانيةالجصاعاتوعقدمىإلاسثىالمقدسبيتبطريرن

التعميديقبلونالذينأل!عبيداقعلمناالىنما"أنهالىفاشارالثلاثة

)35(

،)363

erusalem, translatd2ظgdom of Jولiehard. The Latin Ki"!ن!-مث

9791,,FromFrench by. :J Shively;2 Vols. Amsterdam

32.105

76.-66112:,Rogerof Hovden, Annals

:Cf.also,/."0ِ5أح،01."غ147-146 Kedar

http://al-maktabeh.com
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المقدسة(الاراضئ)البلادلحادةطبقاحريمت!علىالحصولبنمِة

يمنعوندينرجالطومنهمالسادبمضأقبل،رفض!(يتمفانه

.L(لم37)يفقدونهمببساطةلاثهم،للممسيحيةالتحيلعنعبيدهم

العبدبان،السأد،هؤلاءجريجورىأمراالمش!ةلهذهوحلا

يفهيمانعليهولكنه،ثنكلمهيتمشلمسيحيةالتحولفىيرغبالذى

يصتموان،سيدهطاعةعنخروجهيعنى،الحريةعلىحمولهان

محاطةيطامذوانالكنيم!!ةفىةلقدالهت!بحفورالس!ماح!م!

.(A)3حسنة

نجدلانناالمثسَلةهذهيح!لمانثطابهذاانييدواوفيما

المندوبالمرسومهذاوأصدر.،(بإفامرسوم"يسمىآخرمرسوما

.الموضوعنفسر!بسّانام!ء2ينايرفىشاترودىأدواالبمابوى

المذينالاش!خاعييناسادةاعلىانحرمانارضباصدارو51.هددوقد

بجب،انهواعلن،حريتهمواخلاقنجالتحولالمبيدهميسمحونلا

فىيسجلوا،قانيعامفىمينإلكنائسفىالمنشورهذاقراءة

.)93(تجاهلهأحديستطيعلنوبذلكسجلاخهكل

37()

(38)

)3!(

Cartulaire lar6n6G de r ordere des Hospitaliers .S Jean

,deJerusalem0011(.-0131,) P4r Dediaville le Rowx

514:-513.Munchen,8910,) no.,2168pp)
021.rayer,Crusder In6 titutions, V!-!ةفى؟8-؟ء-:!ا

,erusalemأKedar, Eeclesiastical Legislation in kingdom of

of Ja ffa ( 1253 ) and Acre )1245( in!كمThe Statut

226.Crusadeand Settelment, ed. .P Edbury, Cardiff-958, p



2--ئي

ا!ععي!قالجي!لاغراءإ!لصينطبخ!هقالمطولأتصه

كاخ!وبعا"كريت!مقابلفىشلمكي!وقعؤيل!اليهمبال!ار

يكتؤط!ديردكلاثطاصالمملوكنئاضسلظانآبخدمأاالثىا!وافعأحد

ايم/267عامفىوالمرضاالاكَرادحصناسبتارب"معلهمحاهدةفى

المناطقفىالمسلمينالفلاح!ينبهيحمىشرطا،665ء

فىالساكنونألفلاحونيكونوان"ةذكربينهماالمناصفاتذات

وعلى"لم(الجانبينمنالسخرمنكلحنلقينجميع!االمناصفاتبلاد

التأبعالجزءيقصد)م!لماكانانإلاسلامبشرممةفيهيحكمان

حصندولةب!تضىفيهيحكبمنصرانياكاتوان"،(للمسلصن

ة041)"افىا!رأ

وابنهقالإوونالمنصوركىإلمملهِالملطان.ياتأخرىمحاهدةوض

عليهماشترطام283بهامفىبعدالفرنجحكاممععلى

السلطانبلادمن-كانمنئا!نا-أحدهربضىانهوعلى"

الدخولوقصد،الهدنةهذهفىإلممينةاحيةأسطاوالبلادعكاالىوولده

ويبقىممهيروحمياجصعيرد،برادتهؤتنص!النصرانيةدينفى

يتنصر،ولأاننصرانيةدينفىإتدخولطيقصدكانوان،عريانا

أنبعدثقةبشفأعةممهيروجمابجمبغالعاليةابوابهماالىرد

.)81(،"اظَالاهيمطى

!سسسم!ا

32-33خى11في؟ةالإفنشاضنظعةفىالإفشصبغ؟القلقعثننكى)04(

وبنوطهانعامدة)لهذهثر)سةوعنة57-؟ه،المصثرنفس)41(
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جاكك!قامالتىلمك3،اتجثيريةاتا!لاالمطأعلربرطفمط

الىكطورتهاويرثع5(إيم241-316؟برعكاأسبقففيلزىدى

علىالهغغاريةألحطةاثناءففىفىالمملمينالاطفالبينت!انما

قابمهنغارياملكألئأنىاندروبقيادةكانتوالتىالثابمبلاد

الذين(لمس!ناالاطفالبا!طائهالمىميبيين2عبا!افيترىدىجاك

الفترةفىالطورصلوحصنبيمسانعلىافمارةاثناءأسهماتب!

وقمابم،149ءيئمعبان-ر!ب/ام31لأديمسمبر-اكتوبرمن

.)2:(المسي!!ةبتعليمهنيقمنركىعكاراهباتألئبتسلإءهم

الصل!يأالممفةاثناءأخرىمرةالأسلوبنلمس!ي!كرر

فىهدصاطعذىالصفييييناستيلاءفعقب.مصرعلىالخامسة

656لممحبات25لمام921ثوله!ر w،الاطفالكنهمجاكظب

التوسلأواءالمشرطريقعناماعلي!وحصلبهاكانواالدينالمسلصن

هؤلاءمنخ!سماةةويموتيتدخلالقدرأنيخر.تجعميدهموكام

اصدقائهالىالباقىوأر!مل-اخصادرلَوضحهلملمممبب-الإطفال

.)3،(المسيحيةيدقنوهـملكى

)42(

،43(

،التيوتونالفرل!انجماعةتاريخ:،\وعابعبدحسن:فظر

أقوش!ينلج!الثتابعالمملوكقضيةعناما3260-333ص

تنصيرهاتمالتىالبنت،وكذللى،،صورصاحبالى!وال!ىالدومى

،الظاصا!ثسيرةنىالزامرالروض:الظامرعبد)بن:راجع

.3ث7هى،7691الربافىةا!خويطرالعزيؤعبدتضَيق

600 Iعه*ن!Oliver of Padenborn, The Capture of am

deمكلا*8!"الأ""3افى.".!!8أهعك!لألا Jك!ممأ(محأ

-



التىالتبشيراسماليبأخطرمنيمقبرأ*-!وبهذاْانشكولا

تحققهالمخطيرة!جنتاىادى!ةِإقالممكنمنوكاناا"تبعت

بينأوإلمعاركاثنَاء!سواءبالمسيحيةاتبنميرأفىالاخرىالاساليب

ينن!جوحروبمعارذةلىبحاجةأنهضيرىالاحضالطبقاتأوالعبيد

هؤلاءمنخاحسةالاسرىعلىويححصلواللصليييبنانتصاراتعنها

المسلصند!لحالملِزاناطماأنبحدشيؤحققهذايكنولمالاطفال

.583!/ابم187حطينمعبركَه*كالصليبيدبئمعصراعهمفى

الحكامبينالمسإحيةضنرمحاولاتءنمتتنفةاشاراتوترد

حيثاكسألبرهـتلدىتردذللُعناننارةالم!لمين.وأوقوالامراء

الموصلحاكمكربوغاضنىالمسيحب"عرضواالصليييبنانالىاشار

الاولىليةاالصالحملةتفْدمأثنأءرذلكمعهمعركةمْىالدخول"أو

!احبدقا-قعىا،-؟حيةعرضإلجدبلأميرزمحاذنَؤدإنذكركما

دقاقولكن.اليهانصإببيبنالفرسانمنستةارسلعندمادمشق

وترد.لامالاساعثتاقانسادسوفضلمنهمخصسةبشنق!م

اسمهنعرفيأندون-الفاضمىانرملةحاكمعنأيض،ثالثةاشيارةا

54-48:er,op. cit. ppنا!O4310،..-ة+Ledien,0691 no. VI, pp

بهاكانسقوطصيا!ظتدانه،اشكنيسةبطاركةتارثبخويشير

واربعينل!قةعلىاغلقالثغربابأناشحقق!زوفكر"،الاطفال

الثالثكيرلس:انظر-،والصغارالنساءعنخارجارجلالف

نشرهطىقامءا،صريةالكنيسهبضاركةناريخ:(لقلق-ابن)

iNOW'القاعرة8بورمسترازولدوثكتورخاطرانطونثكتور

الخامسبماالصلي!يةالحملة:عمران-صفدمحمود،32ص

3205!لمص،-الاسكن!رية
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ام/990نعمسظ9معركةفىاتصليييينمنحلفائهب!ماركةقام-

.)44(بالمسيحيةاقناعهفىبوايونأدىىجودفينجحانبعد294!

نكونيجعنناالاشاراتبهذهألمبرتانفرادفانالحقيقةوفى

منالعائدينعنيخمقلوانهخاصة،لهاالتحرضعندحذرعلى

علىالبحلودةطابعأضفاءفىيرغبوناكانهِوالذينالاولىالحملة

اعمالهم.

الذىعباسبننصرإددينناصرالملأميربمناشارةتردكذلك

أنبعدْ."54ءأوليربيع/ام154يونيوغى،داوية"أسرفىوقع

.)45(أخيهالمقتلنجقمحتىبامرهاننافرانخليفةإخت(بلغت!

قعلمةحهوبدأللصس!حيةالتحولفىرغبانهالصورى-رليمثيذكر

علىوحصلوا6لوالدتهفضدواالداريةولكناللاتيضيةالحررة،

اعتقادناوفى.)46(اظسإحببةفىكبولهمن/بدلادبنارانفستين

()44،3,al!:o Kedar, CrusaderMission946!س,:Albert'd Aix, p

.ع.63

.6-9ص،ب\،الصليبيةالحركة:عاشورسعيد!

أخبارمنأحمنتقى:ميسرابن،27ص،ألأعتبار:منقذبن)سامة)45(

،481-471ص،ا81!القاصة،سيدأد8شاي!نتحقيق،مصر

217،ص3ب،الخلطالفاطمدينالائمةب!كرإحنفاااتحاظ:امريزى

-222.

)46(25304., vol.011 pاWilliam of Tyre, op. c

حانالذى-لو"ررهنصراعادةتمانها،شارةفىوليموأخطأ

الخليفة،احتاالىنصراء،دةوتمت،الد)ويةمعالمعركةفىقتلقد
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مصرالىلاعادتهمحاولاتمنيجرىبماعلمءشحَاننحباق

هذامنالتخلصمنيتمكننكىهذهرنحبتهعنفعبرمنهدلدمتقام

.شزلماا

صلاحسفراءبحضانالىالالمأنيةالحولياتبحضواشارت

علىعرخواأارسلانقاتربما)قونيهسلطالط.أوالايوبىإفدين

صلاحابنمنابنتهيزوجأنالألمانىالامبراطوربربروسافردريك

تحولمقابلفى؟ذلكنفمبهقونيهسفطاتمنأوالايوبىالدين

الواقعوفى-)"4(رغمهاحدعلىصةالممسيجبالىالى*سلأصةالممالك

تتمارضوألتى،إلررايةهذهالىنثمرلمالاسلاميةالمصادرفان

أ!خاوهى،الدينحسلاحإعلنهاالتى-جهادشاسة!!ختبدون

.الحولياتهثءج!انبمنالالمانىالامبرإ!زرنسانإعدءمنتوع

انهالىث،ا؟ابنان!ارالظنثةالصليييةالحملةائناء:فى

الاسدقلبوريتشاردالايوبىالدينصلاحبينالتفاوضاثناء

4(Y)

وصفا)ثتريزىلناويعطى.ي!يهعرخيها:تتلتنقملكىالظافر

اتعاظ:انظر.قفصفىمحبوصرصاخوارىيدعلىلقتله

.221-032ص،ب3،الحنفا

,Geschidhtedes Konigeriches Jerusalem"ول"ط!!ء:

282.05

الفرسانحماعةبي!السياسيةائعلاقاتخميسابرأصموكذلك

الاسكندرية(ع1!12-،،!11الشام؟محر:والهسلمينالداوية

.94!،ب!391

فمم!!!"Rام!ه6ns3.+جولولأء!كا،9ءيم"Germ.!5هـ!ا

.14".
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جوانامنالدينصلاحاخوالعادلالدينممب!،زواجمشروععرض

ازاغير.رففهتولمهـن!أ.السابقحقفيةمنكوأرملةرننئماردأخت

.)48(لمهدلكاقمبمقفايتنحمرالطدلالمدككانانرركالطريشارد.

كان،المزاحق5نوعاالبهف!أكبرهاةذىإلمف-روعهذاأنرلاشك

مفاوضاته6أثناالوقلتلأضاضةالدبنصا،حاستصأ-!االتىالوسائلمن

فسحهعساكرهاعطاءاوقادعةنمحركةحدادالاستأجلمنريتشاردمع

.القتالطولبعدالراحةمن

الأسيزىفرانسيى،،معمحمدألكاملالايوبىلطان11لقاءاما

.ْحولهالمؤرخين%راءفتختافإسيحيةااعصيهعرضانهيقالالذى

الذهابباشجيوسالبابوىالمندوبمنهنلا!افرانسيسانثيروى

ذلك.بعدوافقثمالبدايةفىشفضولكنه،السلطانلمقابل4

هـوىمنهيفه!مولمال!سلطانمعمم!حَرالىوذه!ب،

بالتحدثله-هـحامامهمثلأنوبعد.ا*-لطاناأى"صلدان"كلمة

منمعاملةبحسنا"مبسضاوصاهاقبعدايذائهدونصرفهثم

المكاملاقذاحفىسواءفرانسيممرفشلأنوب!.الاسرىمنلديه

الصلح،عر.وضبقبولالصليبيينالقادةاقناعأوبالمسيحيةمحمد

اننتسرمابسب!ب(إصالميبيينعلىغاضبوهوالشامبلادالىاتجه

.)94(مفاسدمنبينهم

.\!!ص،يةالسلطاتالنوادر:شدادابن()48

(94)ciman, !+ story of theظKedar, Cruader Mission, :p ;123 R un

TheCrusades,3:31:؟915 vols., London779.1 vol

49؟ص،بقالستالمرجع.عهراثسيدمحمودوكنلك

بعدما.وما
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4بأتصفلماانإقبولهايمكنأهـوايةهذهاناسفثادىوفى

بالأمبراطورعلاقؤةفىذر؟تهاوص!تدبلوماسب"منمحمدالكامل

اجلاءاولإتهمروحَددك،(إبم035-12\5)الثانىفردريك

)05(اس!عسكرىجهادهجانبالىالسلمية7،بانيمادمياطعنالصليبيبن

هامتمم!اؤلطيقهرالسابقةا،حاولاتهذهاستمرضتاانويعد

المسنمين!ضدالمعارنفىد.ورالمرتدينلهؤلاءطَنهل

الصليببونبهاقامغارةعنحديثهعذدشارتراوففونن!يهأشار

مواطنىا)الىالميتبحرإمنبا)قربمنفقةعلىام)001نوفمبرفى

الاناصبحواولكنهملمينص!ذندقساطكانواالذينالمنطقة

المنطقة.لهذهقد؟مهعند4النصيره!لاءسه.وقدم)51("هسيحيين

ناذكرتاأخرلى4روابمعتتعارضفوئيهجانجامنالاشارةهذه

نقصمنتعانىالقدسانوجدعؤدماانمقدماءبيتهملكالأولبلدوين

مواطنىمنالفرغييناالمسيئبياتمقكديرعددبتهجيرقامالسكانفى

تدلالروايةوهذه.)52(القدسأحياءأحدواسكنهمالمنطقةهذه

ومابعدها491ص،التيوترنالفرنساتد،ريخ:اسوهابعبدحسن)05(

Fulcherde.،.لا41:)51( Chartres, op. cit

)52(,usalemةin Jeخمعأ،!أSettelment of The!!س,Prawer

394":2،59127,,.Speculum

بعضفىيقيمرتكانوا)!يحاقبةاطمهبخحيين؟نعنايضاوللدلالة

مارقينشرخافكل.ا.ليتا!بحرمنإقربلاالمنطفةهذهفىالقرى
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بئالمسلصمنوليسواالشرقيينالمهـيحبينن4الاصلفىانهماعلى

المرتدين.

بلاطفىلمالمرتدينالمسلهينأحداالىالهصورىوليمويشير

بلسببعليهقبضم!وامحنه.صه!اجباصازأنهحتىالاولبلدوين

فضام،ابلد؟يقإ-!ادسمحاولةفىصيدااهالىمعاثمدترأكه

يسمىاَخرشخصالىمجهـولم!اثيشيرثم.)3ء(.بشنقه

حتىتعميدهوتمألاسفىوقعنخثكانMachomثملاماخوموس

فىبفدويناغياب:أثناءالمقدسبيت،عنمل!ثولاام112عامفىأصبح

باللغةاسجلأهذامحرفةاناهجهولاالمؤإبهذاويضبف،حطة

الواقعوفى.)4،،القدسلغزواصةمؤاكنئسافمنمكنتهإلحربية

اححةول!امنفلبررر.ألوافحةائمع!الغةمىنوعبذاالروايةهذهان

حؤلاءمنبعضء!هر!الق!سىعلىالصإنجبب!ن6استيلاقبيلانه

القريبةاالةرىهذءفىالأخرالبعضوأقام،صرالىفتجهااليعاقبة

بينماالفترةنمىاليهااخإىهـشةبخعضهمعادثم،الميتالبحرمن

افظر:.مقالتهفىلتازرمهاإيقى؟ئدراسةشعدم1137-4011عامى

nces crois6s ،3 les Syriens3:إ Martin, Les Premiers".rp

Jacopites de Jeyusalem, in Journal Asiatique, ,1888 Set

.128ة.".477

('Williamof Tyre, op. cit., xi,.14 (OT

Walterمحم!والترمعيتطابقانهكيداريرى()4ْ Mahumeth

م7010عامفىاكيى!)وفألبرتأليهاشماروالذى،الخليلسيد

Kedar,Crusaded:,75:انظر Mission, p

,Rohricht،ط.".96 GescWcht
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لموانهخاصةالقدسبامرالمرتدينإلم!لمينلاحدبلدوينيعهداق

المرتدالمسلمذلكفيهاامّ!التىالمؤامرةعنقصيرةفترةسوفيمر

مصاحباكانوالذىفو:صيهيذكر!ماخرىناحيةومن.السابق

هنا!اناوالمؤامرةءثهالى-بنطسههوكماذكر-الاوللبلدوين

.إ؟ه،التاريخعذلىكفىاصحراءافىتمتحطة

الجيشفىهامادورالحبرأالمرتديناقريتثساردجانويرى

الحركةخفيفىالفرسانضمنكانتمنهمكابيرةاعداداوانالصلييى

الطويلبمابانلتائمةذلكعلىويدلل،lه"محا+:،نتركوبوليسمىما(و

منمبعضاحملمااسماءعناصليييةاالوثائقبحضنحىوردتالتى

غالبيتهمانويرى،وغيرهمريطرسوجورحجمهالعرموسىضل

.)56(إلشرقبينالمسيحيينمنوبعضمهمالمرتدينمنكانوا

هىفالتركوبول.ومناقشطَعندهللؤوقفبحاجةالرأىأنغير

مرورهماثنا(ءفكرتهاالصليييونونقلالاصا،فىبيزنطمِةفرقة

الصليميةالمصادرنتنبركماالاولىالحشيبيةألحطةفىببيزنطة

أبوصصبقلهبماالمرقدينمنانهمعاىكاعدإرويدلل.)57(نفمسها

المصلمعيينعلىالدينصا،ح5انتصارعنحديثهمعرضففى.شامة

)55(

(56)

)57(

302-202.op.cit.88، pp,!لك!Fuicher of

41-014:Jean-Richard, op. cit., pp

eperunt4!مح!زر"*الHistoria Francoانل!ول!،'Raymondd

,Iherusalemم!dnosbه.للن!.".لأ trans with introduction

.37.and .L .L Hill, Philadelphia, ,6801 p
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أهى،ْالاحزانحصنأو2يعقوببيتمخافةعندام917عامفى

هذهويستخدم.)58(السهامورصماةالمرتدينباعدامالدينصلاح

انتركوبولبانريتشاردجانومعهشامةابواوردهاالتىالاشمارة

مذهفىبيةالبلنمدادرفحصنابعدالواغعوفى.المرتدينمن

الاصفهانىدالعطفيذكر.القر!وبولهؤلا:ضنأ:صارةوردتافترةا

الفإ)نمىقدمواالصلطليينان؟57ءنمىبيمسانعدىكأرة(ثناء

يثونانتهمديقاص!سعبافمن.!95(ىكاتركبوكلهرمخوخ!سمائة

ألمميحيينبعهرأناهنككلوديذكرحَما.ا!لرتدينمنالمددهذامثل

نإعلىيدلمما!،سرياني!ةاوعربيةاسماء!!لونالشرقيب!

المرت!ينمنإنمعلىت!للاريتشاردجاناليهااشاراتتىالاسماء

يكونواألأالطبيعىمنبانهالحاشيةفىوذ؟عادكيدارانبل

.)06(المرتدينمنجميعا

الميلادى/عشرالثالثإلقرنثسهدهاإلظىالتبشيريةالمحاولاتاما

أشفرنممسمكانجماعتىبفيا"ضطماث!كلااتخذتفقدالهجرىالسابع

أومرتداكاننمنئ.لمطانالمهالىبالاسارلىرجى"شامةابويقول)58(

.لأ\ص35ب،ألروضتين،عنقهضربتراميا

حسينصالحفالحوتقديمتحقيق،)تخام!مىالجزء،الشامىالبرق()!ه

Nالارثنأولى"ط 9M،14صA w.

)06(.C Cahen, Un, document concernant les Melkites et les

auكل!roisades3,مؤ4Revueف temps desكهةمأ04م!ء!*ة

.etudesByyantines,,7191 xxix, pp. 285 --,.29 Kedar, op

نهأ0،":76:
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وأخذ.المقدد-ةإلاراضىفىلهمامرأكزبتأسيسوالدومنيكان

الن!رقيببئوالحكأم8بناإبعوهؤلاءإةىالرساثارسالفىا(جابوات

هذهماصيلغىندخلولن.)61(!!م4الحمابتوفليرفيهايطلإون

هنابهمنا؟نكن.حمقالتهغىبندوربئإ،حامارتهتناولهاالذىالمحاولات

هذهفشلاهـبابعنحديثهعرض5نحىاليهاأشارالىالأسباب

المسل!نبينالبعثاتهذهانالواضححنإنهيقول.الارهالبإت

لهيتملممعظهكاكلانودل4الذحاححققتمانادراانشرقفى

معارفةمنهاالاخرقالفث!لىاس!بابذذاثبدويعدد."جي!االاعداد

لفثسلنظرهفىصا-ىافيالسببيمانتالتىالاسلاميةالعمل!فات

اداذداالمذىالاسؤهىانعامالرأىإىابالاضفة،المحاولاتهذه

كذلمك.المسممين!خدالتتاشكسبحاولواالذينالصليببيبنضدقوة

كانواأضىاالمراكزافقدهمألشرقفىالصفيببةالاماراتضياع

.)62(خلالهامنيتحركون

صسم

(1l)فو:المراسلاتهذهانظر

nz der Papste mitت.R Rohricht, zur Korrespond

dem Sultanen and Mongolkanen des Morgenlandes in

zeitalter der Kreuzzuge Theologischen Studien and

Kritiken,Lxix,)1918(357-3،؟بم

Karl - Ernst Lupprian, Die Beziehungen der papste zu

Islamischen and Mongolischen Herrschen in 13 Jahrhundert

8191,anhand ihres Briefwechsels, %'aticana

)62(65-464:Baldiwn,op: ci".، pp
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هذهلفشلالحقبلق!تةالاسبابهىليستهذهانا!واقعوفى

!!الاسلامىالدينحقبقةا!ابشرونؤلاء5ف!ةلمو،المحاولات

ل!االطببعيةالانتيبةئانتوالتىهذهبمحاولأت!مالقهامحاولوا

اختارهأنبعدالأسلأمفىمايدركألحاثافالمؤمن.الفشلهى

لمجتغومن))وجلطعزألحققولتماماب!لموهو،وايمانعقيدةعن

")63(.الاسرينمنةإلاحضفىوهومنهيقبلفهأنديناالاسلامغير

الاخرىالديانات،أصابماكنيرةمواخعشىوجلعزاللهوأوخح

ثالثانهأوول!لهلهانادعىن5ورمتهبم،باللّهوكفرقحريفمن

الانساندخلفاذا.كلهذلمكعنوننزهتهوحاشى-)4،(ثلاثة

واخحتدادشلأَإالاسلاموعقاب،ذلثفىرجحةفلاالاسلامفى

لدينهالمسليمفهمانشكفلا.ايقتلاوهوموقنههعلىالمرتدأصراذا

التبشيرية.إلمحاولاتهذهعميهتكسرتإلذىالاساسهو

يصعبعديدةبنتائجالحبوىاألموضوعله!ذهعرفنامننخرج

المسلموز،مْيهضح!،عَ!رئىتمتإلم!أولاتهذهان:حمنها،حصرها

مصرغزووحاوأءاالث.امبلادعلىفانظنحواذلكاع!ائهمواستغل

الؤبشيريةالمحاولاته!هتجرتإلاحتلال!ذاخنذ؟فى.مراتعدة

الفرقةمنابدلافالهتوحيدالمسلمينجمبحعلىنجببهناومن

.والمخلاف

.)85(عمرأنآل)63(

،72،73:المائدة،0171ألنساء:فىالمختلفةالاياتانظر)64(

ويمرهاء.59-88:مريم،95:عمرانآل
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المادىمعشواهمورفعالاقتصاديةالمسلمينبحالةالاقمام

بعضهماستغ!!aف".الدعاةهؤلاءبرات!قفىالوقوحعنهمي!فع

ف!4يقدمقزلاصانشاواالمسلميننحئاتلبعضى،الاقتصاديةالحالة

المسيحية.ءإيهمبرخسونثم.قراءأسةالهؤلاءوالطعامالماوىء

لمحاربةالهامةالعوأمأ!ت3الفقيرذاتطبقأتبهذ،الاهتمامىفانهناومن

التبشيرية.المحاولاتمذه

الأسلامىلفدينالفهمورنبمزبدا،سلمينعقبدةتقويةفانكذلك

ويوقفها8!سيربةالتباالغزراتهذهاماموإقيادرعاي!ناشحنيف

السبيلو5بعقيدتهوالموائقددينهاءِأعىافالمسملم،تعصبدون

.المراولاتهذهلوقفالوحدد

http://al-maktabeh.com
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والمرأجعبالمص!ادرقاهمة

الاجنبية:المصادو:أولا

ed..R.H.C:،*هـ -H occعدأنهلأ(Historia Hierosol!كطل!-"4،كن

Paris.2بم713-4 ,9187 pp

,acChronicle, The First and Second Crusadesكطاهول!مAnonymo-

3391,iatic Society., London!ا*كمJournal of the Roy

Ordere!ل!اء8 des Hospitaliers .S Jean deا،Cartulaire G6ntral de-

,Munchen)،1"هeliaville le!(0011--131)0.ك!محalem

0891.

Expidition to Jerusalemول!Fulcher of Chartres, A History of-

Sisters of(by Franees Rita. Ryan,!كمعةt(1127-5901)

;th An introduction by .H .S Fink(!.*ؤSt. Joseph

ته،،حلذ96917

،11Hierosolimtanorumه!لا .! by Rosalind al!ل!Gesta Francou-

and،!لحطا4 the other Pilgrims to Jefoثنهthe Franc!ثمم

3391,London

eiPer..!ول Franco ,s in .R.Hة!C!حأص,Guibertde Nogent-

47::7ol

!!.try,ed: :R Bس،Jacques de Vit +, Lettres de Jacques de-

0691.Huygens, laiden

Oliver،م!01 of Padenborn, T ْhe Capture of Damietta, trans. by Joh-

4891:,elphiaلمهGavian, Phil

!،،4:1Peter Tudbode, Historia, Philadelphia



--42-

-Raymond"4 Aguilers, Historia Fromcorum qui cleperunt Iheru

,salem,trans. with introudetion and notes by .J :H Hill

6891.and .L.L Hill; Philadbphia

ing History of England and other5كمأ ! onprدافيRoger of Hovden, Ann

from .A .D 132 to .A .D :1012 transول!ش!33!؟إCountries of

from the Latin with notes and illustrations by Henevg .T Riley

8391.Rondon352:!مآ

2,Williamof Tyre, A History of Deeds done beyond the Sea

*StwarBabock and :A .C Krey, Ne!ل.Vols: Ttrans by

4391.york

http://al-maktabeh.com
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العرب!:المصادر:ثانيا

الكريمالقر)ن-

:الكرمابىلنعنىالحسنبو/063ءت):الاثير)بن-

8913/91!بيروت-ب9،التاريخفىالكامل VAم.

.م808/5014!ت(محمدنجنالرحمنعبد)خلدونابن-

.م8391بيروت،ب13،والخبرإبتدأاوثيوانالعبر

1-6321!/238ت)شدادابنأ- VTckيوسف)خحاسهنابوالدينبهاء(م

رافع:بن

العين،صلاحسيرةأواليوسفية-المحاسنالسلطانبةاسنوا!ر

64!لأ.ا!؟اصدأولىط.،الممميالا!ينا!جماد.تحقيق

)شدين:محى(م662!/2؟13ت)الظاهرعبد)بن-

العزيزعبدد.تحقيق،الظاهرالملك1سيرةفىالزاهرالروض

.\76!انرياض-الخويطر

)حمدبنعمرالقاسمابىالينكمال(ام.66!/262ت)ا!يمابن-

الله:صهبن

-الدهانسامىوتحقيقنشر،حلبتريخعنالحلبزبدة

.\67!-5191دمشق--3

لأم:712!/213عامبعدت(محمداللهلحبدابو)المر)كشىعذ)رىابن-

تحقيق،ب4،والمغربالان!نساتبارفىالمغربالبيان

بيروتثتيةط،،بروفسمال)يمى.والانكر..سجومراجعة

!08\.

بابنالمعر؟فحمزةيعلىابو(م/0116ءههته)لقلانسىابن-

القلانس:



4--!ا

-II!ض!82ةثمشقتاريخفيل

:(م774137!/كات):كثير)بن-

عرمحمدوتحقيقاختصارةكثيرإبنتفسيرمختصر

.8191بيروت-ب4،الصابونى

ر)غب:يوسفبنمحمدال!ينتاج(م12لأ677/8!ت):ميسرابن-

المقريزى،علىبناحمدال!ينتضانتقاه،محمرأخبارمنالمنتقى1

.08191القاهرة،سي!فؤادأيمند.ئثصر

بنالرحمنعبدمحمدالثينشهاب(66!/لم،6؟1!ته)شامةابو-

،ه!س:1ابراهيمابناسماعيل

صطبحة2-،الصلاحبةوالنوريةالدولتيناخبارفىاالروضتين

.1288!-1287القاعرةالنيلوادى

5/11!84ت)منقذبنأسامة- AAنظفر:ابوإل!ولةمؤيد(م(

.03!\برنستون،حتىفيليبناثر،الاعتباركتاب

بنمحمدالدينعصد(م795!/1012ت)الكاتبالاصفهانىالحماد-

حامد:

صالحفالحد.وققثيمتحقبق،ثر،عسالحزء،الثعمامىالبرق

.87!\الار!ن،حسين

بنمحمدبنزكرياإئطضبدابو(ام418نم821!ت)الظقشندى-

:محمود

1391القاهرة،ب14الىئشاعمناعةفرلاعشىضبح

م391

:(م1243-1216)(لقلقأبن)الثالثكيرلس-

انطونثكتورندئإهعلىفام،المصربةانْفنيسةبطاركةتاريخ

1674ءالقاهرة،بورعنمترإز؟لدولمحكتورخاطر

احمد:البا!!ابواليننقى(1442!/845ءت)اثمريزى-

وتضيقئشير-لأ،،الخلفاانطميينألائمةباخبارالحنفااتحاظ

http://al-maktabeh.com
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محمدد.وتح!يقنشر3-2ب8"لثميالا!دينجمالد.

.7191-4391العاهرة،أصدطمى

toy6!/228'1ت)الحموىالرومىاياقوت- C)عبدبنياقوتائهعبد!و

.0791هيررت،اجزاء5،جمبلد)نمحجم:الينشهابالله

الاجنبية:المراجع:ثالفا

ionsطأ!لط to the East in the Thirteenth and Fo!هـدعأخ!ل.M .W Baldw

.Crusades, volطCenturies,in Setton (ed). History ofhe

8591.,V Philadelphia

8391..C Cahen, -1 Orient et Occident au temps des Croisades, Paris

t les Melleites et les Latis!معcut conee2ضأ - Un docum

4temps!لما4دظ des Croisades, in Revue des!لا'd Anitoche

7191.0 ** ix"-اه,nesمأ،ممزلاة

0791.*11.frstCrusade, in Byzantion, t6اصأق'.J France, The Crisis of

:J.La Monte, Crusde and Jihad, in The Arab Heritage, ed. by .N A
,Faris،لأفىمم!يم).6491- New

Crusade and Mission, Eurc:; pean Approaches to the-ا,B..Z Kedar

8891,,tonشاظMuslims, Prin

2,- Ecclesia! tical Legislatin in Kingdom of Jerusalen

of Jaffa)5391( and Acre)154( . in CrusadeفStatut!!

8591.dbury, Cardiffبم*..and Settelment, ed" byP

Karl - Ernst Lupprian, Die Beziehungen der Papste zu 1slamischen

rrschernم!مة4 in .13 Jahrhundertظ"8بمولurdMangolisch

8191.chsels. Vaticanض!ihresBriefwc

Jacopites deكد,n Les Premiers Prances Croises et les Syrie!!8.:!ن!له

12."8,1888,Serكع!4نأ!4ومحلاJerusalem, in Journal
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,nt'f the Latins in Jerusalem, inSpeeulumظولاحThe Sett-ا,J. Prawer

27هـ05291

emThe,أع4، Crusaders captured v in!2ذل - ، The Jeru

8591;nt,ed by. .P :W Edbu+ !3 rdiffشاde and Settem

0891.3 - Crusader Institutions; Oxford

Jean - Richard; The Latin Kingdom of Jerusalem; trans. from French

:7913.؟ Amsterdam2لاأه,by.J Shively

-0011),htedes Konigerichs Jerusalemء.R Rohricht1 1 - Geschi

1912""س!)%ل!09 ( Innsbr

4 dem Sultanen2أول - zur Kur korrespondeng der PSpste

and Mongolkanen des Morgenlandes im seitatter den

Kreuzzuge, Theoloyisc hen $ tudien and kritiken, Lxix

.(1918)

7191..S Runciman, History of the Crusades, 3 Vols. London

والمعربة:العريةالمرابع:رابعا

إدكتإر!:سالمالعزيزعبدالسيد

.8491الا-كندرية،العرلبةال!ولةتاريخ-1

.66!\إلقاهرة،الاسلامىالحصر،انكبيرالمغرب-2

بنلر)الفريد(:

!891القاهرة،حثيدابوفريدبحمدتحريب،لمم!الحربفتح

:(دخور1حسينالوهابعبدهـسن

المقدسة،الاراضصِ،فىالتيوتون؟إفر.سانجماعةتاريخ

.9891الاسكن!رية

:أدكتور(عاشورالفتاحجمدسعيد

.6391القامرة.جزاءن،بخةالصلبالحركة

:،)دكتو-عهرانسعيدمحمود

.8591الاسكنعرية،؟خامسةالصليببةْالحملة
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